BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7091/04.04.2018
Județul Olt
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BESTA METAL SRL, cod unic de înregistrare: 21931125
România
Tribunalul Olt
Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal
Str. Mânăstirii, nr.2, Slatina, judeţul Olt
Dosar nr. 2757/104/2017/a1
Termen: 30.04.2018
Citaţie
emisă la data de 03.04.2018
1. Reclamant: IGF Expert Consult IPURL
Sediu: Slatina, str. Cuza Vodă, nr. 40, judeţul Olt
2.Pârât: Tanase C. Mihai
Domiciliu: Osica de Sus, judeţul Olt
Sunt chemaţi la această instanţă, în ziua de 30.04.2018, sala 3, ora 10.30, completul FF7, pentru discutarea cererii de
antrenare a răspunderii patrimoniale formulată de IGF Expert Consult IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC Besta
Metal SRL.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Județul Satu Mare
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BDNF AGRICOL SRL, cod unic de înregistrare: 30966521
România
Tribunalul Satu Mare Secția a II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
str. Mihai Viteazu nr. 8
Dosar nr. 488/83/2018
Comunicare
încheierea nr. 171 /f/cc/26.03.2018
emisă la 03.04. 2018
Debitor
1. SC BDNF Agricol SRL, cu sediul în Satu Mare, Alea Tisa, nr. 4, bl. 71, ap.7, jud. Satu Mare, având CUI 30966521 și
J30/883/2012.
Administrator Judiciar
2. Admin Insolv IPURL, cu sediul în Satu Mare, str. Avram Iancu, nr.49, jud. Satu Mare.
Se comunică alăturat, copia încheierii nr,171/F/CC/26.03.2018, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a civilă,
de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 874/83/2015, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale
de insolvențâ privind pe debitoarea SC BDNF Agricol SRL.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
Nocaci Codruta
*
Cod operator: 11276
România Tribunalul Satu Mare Secția a II-a civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 488/83/2018
Încheierea civilă nr. 171/F/CC/2018
Ședința camerei de consiliu din 26 Martie 2018
Instanța constituită din:
Judecător sindic Mihaela Hăprian
Grefier Codruța Mărioara Nocaci
Pe rol soluționarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitoarea SC BDNF Agricol SRL, cu
sediul în Satu Mare, Alea Tisa, nr. 4, bl. 71, ap.7, jud. Satu Mare, având CUI 30966521 și J30/883/2012.
La apelul nominal făcut în camera de consiliu de azi nu se prezintă părțile.
Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părților.
S-a făcut referatul cauzei, învederându-se judecătorului sindic faptul că cererea de deschidere a procedurii insolvenței
este la al doilea termen de judecată, procedura se desfășoară fără citarea părților.
Judecătorul sindic, verificând personal, constată că cererea de deschidere a procedurii insolvenței este la al doilea
termen de judecată, procedura este completă, fiind corespunzător timbrată și rămâne în pronunțare asupra acesteia.
Judecătorul Sindic
Asupra cererii de față, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată în prezentul dosar la data de 15.03.2018, debitoarea SC BDNF Agricol SRL, cu sediul în Satu
Mare, Alea Tisa, nr. 4, bl. 71, ap.7, jud. Satu Mare, având CUI 30966521 și J30/883/2012, a solicitat a fi supusă
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procedurii generale de insolvență, manifestându-și intenția de a-și reorganiza activitatea și de a propune un plan de
reorganizare.
În motivarea, în fapt, s-a arătat că societatea înregistrează datorii scadente de peste 730.450 Iei.
Examinând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic, constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 5
pct. 29 și pct. 72, art. 41, art. 66 și art. 67 din Legea nr. 85/2014, va admite cererea debitoarei și, pe cale de consecință,
va dispune deschiderea procedurii generale de insolvență și măsurile instituite de lege cu privire la această procedură.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de către debitoarea SC BDNF Agricol SRL, cu sediul în Satu Mare, Alea Tisa, nr. 4, bl. 71,
ap.7, jud. Satu Mare, având CUI 30966521 și J30/883/2012.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei SC BDNF Agricol SRL, cu sediul în Satu
Mare, Alea Tisa, nr. 4, bl. 71, ap.7, jud. Satu Mare, având CUI 30966521 și J30/883/2012.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Numește administrator judiciar provizoriu pe ADMIN INSOLV IPURL, cu sediul în Satu Mare, str. Avram Iancu,
nr.49, jud. Satu Mare, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 și art. 59 din Legea nr. 85/2014, și care va
beneficia de un onorariu stabilit în condițiile legii.
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune administratorului judiciar provizoriu să efectueze notificările prevăzute la art. 99 și 100 din Legea nr. 85/2014
creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pentru efectuarea mențiunii.
În temeiul dispozițiilor art. 75 coroborate cu cele ale art. 76 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență,
Dispune comunicarea sentinței de deschidere a procedurii instanțelor judecătorești în a căror circumscripție se află
sediul debitoarei declarat la registrul comerțului și tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată, și dispune menționarea
la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai administratorului judiciar.
Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 58 alin. 1 lit. a și de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de
16.04.2018,ora 9,00.
Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art, 58 alin. 1 lit. b și de art. 97 din Legea nr. 85/2014 la data de
14.05.2018,ora 9,00.
Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor la data de 18.05.2018, conform dispozițiilor
art. 100 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014.
Fixează termen limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanțe la
data de 18.06.2018,ora 9,00, conform dispozițiilor art. 100 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014.
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creanțelor la data de 09.07.2018. conform dispozițiilor art.
100 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 22.06.2018, la sediul administratorului judiciar conform
dispozițiilor art. 100 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014.
Dispune administratorului judiciar provizoriu deschiderea contului special de depozit bancar prevăzut de art. 39 din
Legea nr. 85/2014.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI.
Dată în cameră de consiliu și pronunțată în ședința publică din 26 Martie 2018.
Judecător sindic,
Mihaela Hăprian
Grefier,
Codruța Mărioara Nocaci
Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea JENY`S PROD SRL, cod unic de înregistrare: 23934675
Curtea de Apel Alba Iulia Secţia a II-a Civilă
Str. I.C. Brătianu, nr.1
Dosar nr.3468/85/2013/a2
Termen: 17.04.2018
Citaţie
emisă la 02.04.2018
Apelant
1. Premier Insolv SPRL fost Grup Insolv SPRL lichidator judiciar al S.C. Jeny's Prod S.R.L.-J32/862/2008 CUI RO
23934675 - Sibiu, Str. Justiţiei, la Cab. Av. Maria Ştirbeţ, nr. 8, Judeţ Sibiu
Intimat
2. Şerbănescu Mihai Dragoş - Brad, str. Vânătorilor - prin mandatar Şerbănescu Horia, bl. M8, ap. 4, Judeţ Hunedoara
3. Şerbănescu Jeni - Brad, str. Vânătorilor - prin mandatar Şerbănescu Horia, bl. M8, ap. 4, Judeţ Hunedoara
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 11 parter, completul C2 apel insolvență (marţi), în ziua de 17.04.2018, ora
9:00, pentru contestaţie în cauza privind pe debitoarea S.C Jeny's Prod S.R.L.-J32/862/2008 CUI RO 23934675.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12

